
Parágrafo único. A abertura de créditos adicionais suplementares por
transposição, remanejamento ou a transferência de recursos, de que trata
o caput deste artigo processar-se-á por Decreto do Chefe do Poder Exe-
cutivo, e atenderá aos termos do art. 7.°, observado o disposto no art. 43
da Lei Federal n° 4.320/64, para cumprir as obrigações relevantes e ina-
diáveis do corrente exercício.

Art. 2.°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Itiquira,
Estado de Mato Grosso, 07 de outubro de 2016.

HUMBERTO BORTOLINI

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA
EXTRATO DE CONTRATATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 04/

2016

Contratante: Câmara Municipal de Jaciara-MT.

Contratada: NP Capacitação e Soluções Tecnológicas ltda.

Objeto: contratação de ferramenta de pesquisas e comparação de preços
praticados pela administração publica, conforme propostas de preço apre-
sentada pela empresa.

Valor: o valor total a ser pago pela contratante à contratada é de R$ 7.
990,00(sete mil novecentos e noventa reais) de acordo com a proposta de
preço apresentada pela contratada.

Parágrafo Primeiro: o investimento para contratação contempla:

Assinatura para acesso aos serviços do Sistema Banco de Preços, ferra-
menta pesquisa e comparação de preços praticados pela administração
publica;

E, desconto de 10%(dez por cento) em todos os eventos promovidos pela
NP durante a vigência do contrato.

Vigência: 20/09/2016 a 31/12/2016. Sendo revogado por mais 12 meses,
sem qualquer adição no valor inicial e sem efetuar novo pagamento.

Fundamento: Rege-se pelas disposições expressa na Lei 8.666/93 e suas
alterações, pelos preceitos do direito publico, aplicando-se supletivamen-
te, a Lei Federal n.º 8.078/90, bem como os princípios da teoria Geral dos
Contratos e as disposições de direito privado.

Jaciara-MT, 20 de setembro de 2016.

Sidney de Souza Soares

Presidente da Câmara Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

DECRETO N° 026/2016 DE 29 DE SETEMBRO DE 2016

Prorroga prazo de validade do Concurso Público para movimento de
cargos efetivos da Prefeitura Municipal de Jangada, correspondente
ao Edital n° 001/2014.

O Prefeito Municipal de Jangada, Estado do Mato Grosso, no uso de suas
atribuições legais, com base no edital 001/2014;

Considerando o quanto disposto na no Art. 37, III da Constituição Federal/
88;

Considerando os princípios constitucionais de transparência, legalidade e
impessoalidade;

DECRETA:

Art. 1° - Fica prorrogado por 02 (dois) anos, o prazo de validade do Con-
curso Público para provimento de cargos efetivos da Prefeitura Municipal
de Jangada, correspondente ao Edital n° 001/2014, homologado em 29 de
Setembro de 2014.

Art. 2° - O presente Decreto passará a vigorar em 29 de Setembro de
2016.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jangada, Estado do Mato Grosso 29 de
Setembro de 2016.

Valdecir Kemer Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 039/2016

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JAURU

CONTRATADA: SERPRA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA LTDA
– EPP

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRA-
TO 039/2016

VIGENCIA: 161 (CENTO E SESSENTA E UM) DIAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 41/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - MT

AVISO DE RESULTADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 41/2016

O Município de Juara, Estado de Mato Grosso/MT, comunica que, em jus-
tificativa apresentada pelo Prefeito Municipal, Srº. Edson Miguel Piovesan,
reconheceu ser dispensa de licitação cujo objeto é a AQUISIÇÃO EMER-
GENCIAL DE EQUPAMENTO PERMANENTE EM ATENDIMENTO AO
LABORATÓRIO INTERNO DO HOSPITAL MUNICIPAL ELÍDIA MAS-
CHIETTO SANTILLO/ ESTUFA CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO,
no valor global de R$ 3.850,00 (Três mil oitocentos e cinquenta reais),
da empresa ROTA SERVIÇO E COMERCIO LTDA,inscrita com o CNPJ
sob o n. 19.554.904/0001-97, localizada à Viela H s/n esquina com Aveni-
da Zoroastro Artiaga QD-09 Lt-47,– Conjunto Cruzeiro do Sul – CEP: 74.
900-000, no município de Aparecida de Goiânia/GO, Em atendimento Se-
cretaria Municipal de Saúde – Hospital Municipal/ Laboratório Iterno, de
acordo com o disposto no Art. 24, Inciso IV da Lei 8.666/93 e do parecer
Jurídico anexo ao processo licitatório.

Juara –MT 07 de Outubro de 2016.

RECURSOS HUMANOS
EDITAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 002/2016

EDITAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 002/2016

A Prefeitura Municipal de Juara – MT, por intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, torna público, para conhe-
cimento dos interessados que realizará PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO objetivando a contratação temporária conforme a Lei Municipal de 2.
600 de 24 de junho de 2016, alterada por: lei Municipal nº 2.607 de agosto de 2016. e suas subsequentes alterações.

1-DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
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1.1. O presente Processo Seletivo será regido por este Edital e seus Anexos, sendo executado, monitorado e avaliado pela Comissão nomeada para
este edital.

1.2. O Processo Seletivo Simplificado, de acordo com a legislação que trata da matéria e conforme previsto neste edital se destina a selecionar candi-
datos para a contratação na função de Auxiliar de Inspeção, Auxiliar de Inspeção Assistente, Auxiliar de Inspeção Administrativo e Auxiliar de
Inspeção Administrativo Sênior,

1.3. As atividades das funções mencionadas estarão prestando serviços exclusivamente no âmbito da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvi-
mento Econômico, na execução das atividades de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal e vegetal neste município.

1.4. A contratação ocorrerá em Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

1.5. O candidato não poderá alegar sob hipótese alguma o desconhecimento do referido edital.

1.6. O Processo Seletivo Simplificado destina-se a selecionar candidatos para contratação temporária, de conformidade com o especificado no item 2.1
deste Edital.

2 - DAS VAGAS, DAS RESERVAS DE VAGAS E DO DETALHAMENTO DAS FUNÇÕES.

2.1 O processo seletivo simplificado destina-se ao preenchimento da função-atividade, conforme segue o quadro abaixo.

QUADRO 01

Cargo Auxiliar de Inspeção (Auxiliar de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal)
Requisitos míni-
mos Ensino Médio Completo
Salário R$2.000,00
Vagas 11
Carga Horária 40 horas semanais
Idade 18 anos
Regime jurídico
e previdenciário RGPS – Regime Geral de Previdência Social

Atribuições da
função

Responsável pela fiscalização monitoramento e execução das atividades de Inspeção conforme legislações vigentes MAPA/ DIPOA:
Controlar o desembarque de animais ao abate; vigiar a desinfecção dos veículos que conduzem animais; identificar lesões e parasitas
nos animais; fazer a separação dos animais “antemortem”; fazer as notificações cabíveis; expedir certificados sanitários para embar-
que de animais vivos; manter vigilância sobre a higiene dos estabelecimentos de carnes; fiscalizar a fabricação e conservação dos
produtos de origem animal; auxiliar na inspeção “antemortem” para conhecimento da saúde do animal a ser abatido; auxiliar a inspe-
ção das carnes e derivados; auxiliar a inspeção de animais mortos; auxiliar na análise química de produtos de origem animal; e exe-
cutar tarefas semelhantes - referente as Circular Nº 175/2005/CGPE/DIPOA e Circulares Nº 176/2005/CGPE/DIPOA de 16 de maio de
2005;
Executar outras atividades afins à sua área de atuação, a partir das necessidade e demandas e de conformidade com as normas do
SIF.

Tipo de Prova Prova objetiva composta de 20 questões, sendo:
04 de Raciocí-
nio Lógico
04 de Língua
Portuguesa
12 de Conheci-
mentos Especí-
ficos

QUADRO 02

Cargo Auxiliar de Inspeção - Assistente
Requisitos míni-
mos Ensino Médio Completo
Salário R$ 1.600,00
Vagas 12
Carga Horária 40 horas semanais
Idade 18 anos
Regime jurídico
e previdenciário RGPS – Regime Geral de Previdência Social

Atribuições da
função

Responsável por executar atividades de Inspeção conforme legislações vigentes MAPA/ DIPOA : Controle do desembarque de ani-
mais ao abate; vigiar a desinfecção dos veículos que conduzem animais; identificar lesões e parasitas nos animais; fazer a separação
dos animais “antemortem”; fazer as notificações cabíveis; expedir certificados sanitários para embarque de animais vivos; manter vigi-
lância sobre a higiene dos estabelecimentos de carnes; fiscalizar a fabricação e conservação dos produtos de origem animal; auxiliar
na inspeção “antemortem” para conhecimento da saúde do animal a ser abatido; auxiliar a inspeção das carnes e derivados; auxiliar a
inspeção de animais mortos; auxiliar na análise química de produtos de origem animal; e executar tarefas semelhantes.
Executar outras atividades afins à sua área de atuação, a partir das necessidade e demandas e de conformidade com as normas do
SIF.

Tipo de Prova Prova objetiva composta de 20 questões, sendo:
04 de Raciocí-
nio Lógico
04 de Língua
Portuguesa
12 de Conheci-
mentos Especí-
ficos

QUADRO 03

Cargo Auxiliar de Inspeção - Administrativo
Requisitos míni-
mos Ensino Médio Completo
Salário R$ 2.000,00
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